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موجة الغبار التي اجتاحت البالد الى جانب درجة 
احلرارة التي وصلت الى اكثر من 50 بالطبع س���تزيد 
من سخونة امللفات السياسية لدى بعض السياسيني 
والتيارات السياسية التي ال تريد استقرار االجواء ال في 
الصيف وال في الشتاء، وتريد فقط فرض اجندتها التي 
تعارض كل شيء سلبي او ايجابي واحيانا تعارض حتى 
نفسها، سيسوا الرياضة كليا حتى اصبحت على صفيح 
ساخن، معرضة بني احلني واآلخر للموت اكلينيكيا، الن 
عبيدا ال يحب زيدا، وعنادهم جعل رياضة الكويت في 
ذي���ل القائمة بعدما كنا من رواد احلركة الرياضية في 
العالم العربي واآلسيوي، وهذه »عديناها« وبلعناها 
وس���كتنا، ثم جاء بعضهم يريد ان يتدخل في املناهج 
التعليمية بوزارة التربية بأي حال من االحوال مع ان 
ذلك ليس من اختصاصهم فهناك جلنة في وزارة التربية 
مخولة بذل���ك ولديها اخلبرة الكافية وهم موضع ثقة 
من اجلميع، لكن بعض »ربعنا« اهلل يهديهم يريدون 
املناهج حسب اهوائهم الشخصية وهذه مشكلة بسيطة 
وتعدي، الن هناك مثلما قلت جلنة جديرة حتدد ما اذا 
كانت املناهج حتتاج الى التعديل او ال، لكن ما نرفضه 
جملة وتفصيال ونضع مليون خط احمر امامه، ان يتم 
اقحام قواتنا املسلحة والتشكيك في والء منتسبيها سواء 
كانوا ضباطا او افرادا فهذا لن نسمح به على االطالق 
ونقول لهم »حدكم عاد«، ونشدد على ضرورة عدم اقحام 
اجليش في الصراعات السياسية فهناك ثقة مطلقة من 
قبل القيادة السياسية والعسكرية بجميع العسكريني 
من حيث الوالء للوطن ولصاحب السمو االمير، فنرجو 
من اخواننا النواب عدم الزج بقواتنا املس���لحة في اي 
خالف سياس���ي، خاصة ان املنطقة والوضع االقليمي 
احمليط حولنا على فوهة بركان متوقع ان ينفجر في 
اي حلظة، وليعلم اجلمي���ع ان هناك رجال على رأس 
هذا اجليش يكفيه فخرا انه حاز ثقة صاحب الس���مو 
االمير »حفظه اهلل ورعاه« س���بع مرات لقيادة وزارة 
الدفاع وهو الش���يخ جابر املب���ارك الذي اعطى الكثير 
والكثير لهذا الوطن على حساب صحته وأسرته، وفي 
عهده حدثت نقلة لقواتنا املسلحة وجتهيزها بأحدث 
وأفضل االسلحة بالعالم وهو الذي قضى على الشللية 
واحملسوبية في الترقيات والتنقالت والتعيينات وأعطى 
كل ذي حق حقه انا ال اود احلديث كثيرا عن شخصه 
الكرمي، واالشادة به فهو ليس بحاجة لشهادتي وشهادة 
غيري فأبوصباح يكفيه فخرا كما ذكرت سلفا جتديد 
الثقة به من قبل القيادة السياس���ية سبع مرات وهذه 

الثقة تخرس جميع األلسنة.
عندما قمت بتهنئة الشيخ جابر املبارك بعد التشكيل 
االخير للحكومة وجتدي���د الثقة به نائبا اول ملجلس 
الوزراء ووزيرا للدفاع من قبل القيادة السياسية قال 
في تصريح لالعالميني اشعر انني اصبحت جزءا من 
هذا اجليش وهو جزء مني، فنقول ألبي صباح ما قاله 

عبداهلل بن املعتز: 
اص���ب���ر ع��ل��ى ك��ي��د احل��س��ود

ف���������إن ص������ب������رك ق���ات���ل���ه
ف����ال����ن����ار ت�����أك�����ل ن��ف��س��ه��ا

ت���أك���ل���ه م�����ا  جت�����د  ل�����م  إن 
واهلل املستعان.

اختلطت مشاعر القلق واخلوف الكبير بداخلي عندما 
قرأت خبرا عن مملكة البحرين يقول »قررت وزارة الصحة 
البحرينية اغالق اول مدرسة خاصة بعد اكتشاف 4 اصابات 
بانفلونزا اخلنازير فيها، وقال مسؤولون في الوزارة ان 
املدرسة ستغلق ملدة اسبوع للتأكد من عدم تفشي املرض 

بني نحو 900 طالب وطالبة يدرسون في صفوفها.
هل معنى هذا ان االمر من املمكن ان يستفحل في بالدنا 
أكب���ر مما نتصور؟ وهل ال قدر اهلل نتوقع ان ينتش���ر 
الڤيروس اللعني في مدارس���نا خاصة ان معظم ابنائنا 
يقضون فصل الصيف حاليا في اخلارج واغلبهم يقضيه 

في اماكن ظهر فيها الڤيروس باعداد كبيرة؟
البحرين بعد اغالق املدرسة قامت بالبدء تدريجيا في 
االنتقال للمرحلة الثانية من اجراءات عزل املصابني في 
مركز العزل، واالنتقال الى خيار العزل املنزلي للحاالت 
اخلفيفة، مع توفير جميع املستلزمات العالجية لالهالي 
والكفيلة بالوقاية من انتقال العدوى، فهل اعدت وزارة 
الصحة عندنا خطة حتى ولو من مرحلة واحدة تستطيع 
ان تس���ير عليها ال قدر اهلل اذا ظهر الڤيروس بني فلذات 

اكبادنا في املدارس؟
انا ال اقول ان البالء قادم قادم ال محالة لكنني ال اريد ان 
ندفن رؤوسنا في الرمال كالنعام، وفي الوقت نفسه انا ال 
اقول ان وزارتي الصحة والتربية عندنا لم تخططا لالمر 
حتى ال اجتنى عليهما، ولكنني اريد منهما ان تطمئنانا 
وتنشرا في اي وسلة من وسائل االعالم املنتشرة عندنا � 
واحلمد هلل عددها وفير � خطتهما حتى يهدأ بالنا ونعرف 
ان الوزارتني اعدتا العدة لكل شيء خاصة ان منظمة الصحة 
العاملية ال تفتأ كل يوم حتذر وتقول وتؤكد ان املرض في 
انتشار مستمر وانه مع االيام القليلة املقبلة سيزداد عدد 

املصابني به بصورة مهولة، فهل نطمئن ام...؟!

»إذا كانت لديك عني لترى، فسوف ترى، ومن 
كان لديه أذن ليسمع، فسوف يسمع«.

 العرب رغم ما توصلوا إليه من تقدم في جميع 
امليادي����ن العلمية والعملية ورغ����م ما تركوه من 
بصمات مضيئة ومس����جلة في تاريخ احلضارات 
العاملية، إال أنهم اليزالون يحملون في أنفس����هم 
وعقولهم عقدة مسيطرة عليهم إلى اآلن هي »عقدة 

اخلواجة«.
قبل أن نخوض في موضوعنا اليوم واخلاص 
بالكويت نؤكد أن م����ا نعاني منه هنا يعاني منه 
غيرنا مع الفرق في الظروف سواء أكانت سياسية أو 
اجتماعية أو اقتصادية، ولكن املشكلة واحدة »عقدة 
اخلواجة«، وقبل هذا أو ذاك علينا أن نستعرض 
بعض األمثلة لتكون شاهدا على ما نتناوله اليوم 
من قضية: باألمس كنا نستقطب األجانب الستخراج 
البترول ومن ثم البعث����ات التعليمية وكثير من 
امليادين س����واء كانت علمي����ة أو تعليمية إلى أن 
قامت نهضة الكويت احلديثة وأصبح لدينا شبه 
اكتفاء ذاتي يجعلنا نستطيع أن نكمل مستقبلنا 
بأنفس����نا، ولكن ما يحدث على الساحة العلمية 
والعملية في تلك اآلون����ة عكس ما كنا نتصوره 
وهو تطبيق بعض النظريات والقوانني املستوردة 

غير املجدية على مجتمعنا الكويتي.
نعم، غير مجدي����ة كيف؟ وملاذا؟ باألمس انهار 
التعليم في الكويت بعدما كان منارة لدول اخلليج 
بل وكان مهدا للكثير ممن يريد الدراسة واالعتالء 
بالشهادات املتميزة، كما أنه أنتج لنا جيال يفخر 
به كل كويتي من مثقفني أصبحت لهم بصمة في 
تاريخ الكويت والعربي أيضا، ولكن تأتي الرياح 
مبا ال تش����تهي السفن نعم، فباألمس القريب أتى 
مسؤول وقام بهدم ما بناه أساتذة أفاضل من أسس 
علمية وعملية في التعليم الكويتي والسبب أنه 
يريد أن يطبق »التجربة اليابانية«، واليوم بعيدا 
عن التعليم يأتي مسؤول آخر في ميدان مختلف 
ويريد أن يطبق »اخلبرة األملانية« بخصوص قانون 
العمالة في الكويت، السؤال الذي يطرح نفسه لهذا 
املسؤول: هل بيئة الكويت ومجتمعها مياثل املجتمع 
األملاني؟ وهل نوعية الوافدين الذين يذهبون إلى 

أملانيا تطابق نوعية من يأتي للكويت؟
عندما ب����دأت مقالتي بدأتها بعب����ارات لم أذكر 
م����ن قالها وكنت أقصد هذا، ان هذه العبارات كان 
يستخدمها سيدنا عيسى عليه السالم عندما يجلس 
مع تالمي����ذه، وكان يعني م����ن خاللها أو مبعنى 
أدق كان يريد أن يغرس في تالميذه شيئا واحدا 
وهو التفكير املؤدي إلى املعرفة من خالل السمع 
والنظر، أما اآلن فالبعض منا يس����مع ويرى لكن 
لألس����ف ال يفكر، فقد ينفذ دون التفكير من أجل 

املعرفة بشيء على األقل.
جميل جدا أن نتطلع إلى حضارات الغرب ولكن 
األجمل أن نفكر فيها لكي نستطيع أن نأخذ منها 
ما يفيدنا ونبتعد عما يضرنا، ولكن البعض يقوم 
بتنفيذ كل ما يراه دون التفكير والس����ؤال لذاته 
وعقله: ه����ل هذا يالئم املجتمع؟ هل هذه التجربة 

ستدفع مبسيرة التقدم واالزدهار في دولتنا؟
ما نراه من بعض املسؤولني ال يتعدى الظهور 
اإلعالمي ال شيء سواه، من خالل توقيع اتفاقيات 
مع الدول الصديق����ة، فقط إلرضاء األنا بأنه فعل 
شيئا، زعما بأنه يدفع في بناء الوطن، لكن لألسف 
بعض هؤالء املسؤولني يعلمون أن هذه القرارات 

ما هي إال هدم في إستراتيجية الدولة.
atach_hoty@hotmail.com

أحداث سياس���ية واجتماعية مختلفة 
ومتنوع���ة وعديدة ه���زت العالم خالل 
الش���هرين املاضيني ونحن مكانك راوح 
واكثر من راوح، ال نقرأ في وسائل إعالمنا 
إال عن استجوابات او دعوة الستقالة وزير 
الداخلية الذي لم يحترم من استجوبه ومن 

ايده في االستجواب.
ونتيجة التصوي���ت جتديد الثقة في 

الوزير ومنحه الوقت املطلوب ملعاجلة اي سلبيات ذكرت 
في االستجواب.

وفوق ذلك يؤكد تقدمي عدد من النواب رس���ميا بطلب 
إحالة وزير الداخلية على محكمة الوزراء الى اي مدى وصل 
إليه البعض في اخلصومة الشخصية رغم ان اخلصومة 
الشخصية ال مكان نهائيا لها في القاموس النيابي في كل 
دول العالم، الدميوقراطية منها والدول التي تعتبر نفسها 
دميوقراطية ونحن منها، بل حتى في الدول الديكتاتورية 

وفي جمهوريات املوز.
ومحقة كل احلق النائب د.معصومة املبارك بقولها إن 

اسلوب بعض النواب في العمل البرملاني 
مثير لالس���تياء اذ انه ليس في قاموسهم 
الدعوة  او  الرقابي سوى االس���تجوابات 
الستقالة الوزراء، وازيد عليها بالقول إن 
بعضهم يتجاهل معنى العمل البرملاني، وال 
اكون مبالغا او ظاملا ان قلت ان عددا منهم 
سيرسبون اذا اجري لهم اختبار بسيط او 
Quiz فوري في تعريف بعض مواد الدستور، 

فكيف بالقيام بالعمل البرملاني الرقابي احلقيقي!
وس���ط هذه االحداث احمللية املتشابهة، اململة وبوسط 
مسلس���ل اخلداع والدجل والنفاق اململ هذا اقول لهؤالء 
النواب ليت فقط 5 بامل�ائة من كالمكم عن اهدار املال العام 
وعن انته���اك حرمة ومواد الدس���تور وعن اخلوف على 
مبدأ املس���اواة وس���يادة القانون تطبقونه قبل كل شيء 
على انفسكم فعليا وستشاهدون بأنفسكم بعد ذلك كيف 
س���ينقلب وس���ينصلح حال البلد من هذا الوضع املزري 

البائس الى احسن حال!
Mike14806@hotmail.com

ما أجمل أن جند وطننا احلبيب يواكب 
عصر احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات، 
ف���ال يكاد يخل���و منزل ف���ي الكويت من 
جهاز حاسب ش���خصي متصل بالشبكة 
العنكبوتية )االنترنت( التي يستطيع من 
خاللها الشخص اإلبحار في عالم مفتوح، 
ال تفصل ب���ني أقطابه حدود، وال حتجب 
معلوماته حواجز، لكن هذا العالم املتشابك 
يختلط فيه الغث بالسمني والضار باملفيد، 

فيصبح سالحا ذا حدين، يثري عقولنا إذا أحسنا استخدامه 
واس���تثمرنا إيجابياته، ويدمر قيمنا وأخالقنا ومجتمعنا 
إذا أسأنا استخدامه وانصرفنا عن إيجابياته الكثيرة إلى 
سلبياته األكثر واألخطر، فمن خالل هذه الشبكة االلكترونية 
يس���تطيع املرء أن يكون عنصرا فاعال في خدمة نفس���ه 
ومجتمعه ووطنه، كما يستطيع في املقابل أن يكون إنسانا 

فاشال ضارا لنفسه أوال وملجتمعه ووطنه تاليا.
وفي ظل هذا الواقع، الذي ال ميكن الفكاك منه، البد لنا من 
التفكير مليا في مستقبل أبنائنا، وخصوصا املراهقني منهم، 
الذين يعبرون مرحلة انتقالية بني الطفولة والرشد، يعتريها 
كثير من التغيرات النفس���ية والبيولوجية واالجتماعية، 
ويزداد فيها حب االستكش���اف واالط���الع على كل ما هو 
جديد، وهنا يكمن اخلطر احلقيقي من اخلوض العشوائي 
في هذا الفضاء املعلوماتي الرحب، الذي تخوض فيه أعداد 
ال حص���ر لها من الناس املتباينني في مس���توى أخالقهم 
وقيمهم املجتمعية وعقائدهم اإلميانية، األمر الذي يتطلب 
منا، نحن اآلباء واألمهات، أقصى درجات احلذر واحلرص 
على متابعة ما يفعله أبناؤنا عند دخولهم على االنترنت، 
فكثير من األبناء أصبحوا مدمنني على االنترنت، يجلسون 
أمام شاشة احلاسوب معظم ساعات الليل والنهار، حتى 
تدهور مستواهم الدراسي، وباتوا مهددين بخطر التحول 

إلى أفراد انطوائيني معزولني عن أهلهم ومجتمعهم
إذن، كيف نحمي فلذات أكبادنا من مخاطر االنترنت، ما 

األسلوب األنسب للرقابة؟
إن التربية في عصر العوملة أضحت عائقا، فقد همش 
دور املدرس���ة في التعليم والتثقيف، وأقصي دور البيت 
في الرقابة والتربية، بس���بب م���ا يطلقون عليه »احلرية 

واالستقاللية والتثقيف الشخصي«.
أليس من األج���دى أن ننمي عند أبنائنا الوازع الديني 
والرادع الذاتي، ونذكرهم دائما بأخطار االنترنت وسلبياته 
والطريقة الصحيحة الس���تخدامه، بدال من فرض الرقابة 

اجلبرية عليهم؟
إن احلل يقوم على تثقي���ف أفراد املجتمع منذ مرحلة 
الطفولة حول مزاي���ا اإلنترنت ومخاطره، كما يجب على 
األس���رة أن تقوم بدورها في رعاية ومراقبة أبنائها، هذا 
فض���ال عن توفير بدائل للترفية لدى الش���باب بعيدا عن 
اجللوس أمام اإلنترنت لفترة طويلة. إن دور األس���رة ال 
ينته���ي عند وضع الطفل أم���ام اجلهاز، وال أن تنتظر من 

وسائل اإلعالم أن تقوم بدور املربي بالنيابة 
عنها، فاالهتمام بالطفل قبل سن السادسة 
واحلفاظ عليه من كل ما ميكن أن يكون له 
أثر سلبي على شخصيته، يندرج ضمن 
دور األسرة الذي يتمثل في تفعيل الدور 
التربوي لألبوين، فال يسمح لألطفال بالبقاء 
ملدة طويلة أمام هذه الوس���ائل من دون 
رقيب، وليتم تقليص املدة بالتدريج، كما 
يجب أن تترك أجهزة احلاسوب في مكان 
اجتماع األس���رة، بحيث ال يختلي به���ا الطفل في غرفته. 
وفي هذه احلال يصبح من الضروري أن يشاهد الكبير مع 
الصغير، وأن يقرأ الوالدان مع أبنائهما، وال يترك الصغار 
هدفا للتأثيرات غير املرغوبة لثقافات غريبة على مجتمعنا 
العربي املس���لم، فيما نقف نحن الكبار نش���كو من الغزو 
الثقافي لألمة، فالرقاب���ة على ما يعرض لألطفال والبقاء 
معهم أثناء العرض، أمر ضروري لتنمية قدرة الطفل على 
النقد وعدم التلقي السلبي، ويجب علينا أن نتمتع بعقول 
منفتحة ونستمع إلى أبنائنا وهم يعبرون عن أنفسهم بكل 
سعة صدر، وال ينبغي أن نغفل وسائل الترفيه األخرى، 

كاخلروج والنزهات واللعب اجلماعي وغيرها.
كفانا انشغاال عن أبنائنا وجتاهال لدورنا في تنشئتهم 
وتربيتهم وحمايتهم من املخاطر احمليطة بهم، فلألسف أصبح 
ال يلتقي الوالدان في الكثير من األسر مع أبنائهما إال ساعات 
قليلة، فاألب مش���غول بالعمل والدواوين، واألم مشغولة 
بعملها والتجمعات النسائية من استقباالت و»كافيهات« 
وتسوق، وغدت التربية في نظرهما تلبية طلبات أبنائهما 
املادية، دون النظر إلى حاجتهم العاطفية، ما جعل األبناء 
يعانون من الفراغ العاطفي الذي يتسبب بشكل مباشر في 
دفعهم نح���و املجتمع اخلارجي دون ضوابط ودون وعي 
حقيقي ملفهوم احلرية، وهذا كله يؤدي إلى ضعف عنصر 
الوعي املجتمعي، وكذلك الوعي الديني، بسبب عدم وجود 

املرشد واملوجه داخل األسرة.
فيا أيتها األم ارجعي إلى مملكتك )بيتك(، فأنت العنصر 
األقرب إلى قلب وعقل وشخصية طفلك. فاهلل � عز وجل � 
اصطفاك من بني سائر خلقه، وزودك بشيئني عظيمني، ما 
جعلهم���ا ألحد غيرك: حنان غير محدود، وصبر ال يعرف 

النفاد.
أما أنت أيها األب، فعد إلى دورك، ربان سفينة أسرتك، 
قدها بخبرة وفطنة وحكمة إل���ى بر األمان، فأنت القدوة 
ومصدر الثقافة الفكري���ة والعلمية، فال تغب عن منزلك 
لس���اعات طويلة أو أليام وأس���ابيع، وال تنس أنك ملجأ 

أبنائك الوحيد عند كل كرب وضيق.
إننا إذا التزمنا هذا السلوك في بيوتنا، وأصررنا على 
أداء دورنا التربوي بوعي وإرادة، لن يستطيع أحد أن ينزع 

منا هذا الدور، حتى وإن كنا في زمان العوملة.
حفظ اهلل الكويت من كل مكروه.

fatma_alnaser@hotmail.com
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